
● Manual para IEs 1 - Como cadastrar minha Instituição de
Ensino

1º) Acesse o ambiente de cadastro do Portal CIEE. Clique em "Cadastrar" e
selecione a opção “Instituição de Ensino”. (Imagem 1)

Em “Solicitação de Acesso”, você deve preencher todas as informações (nome,
nível da IE, cursos autorizados para estágio, código de autorização de
funcionamento, UF, CEP e os dados para contato).

Em seguida, selecione “acessar seu e-mail” e verifique as orientações para os
próximos passos.

Neste momento, o pré-cadastro estará sob análise do CIEE, e a IE receberá por
e-mail, o número de PI - “protocolo da instituição de ensino” para acompanhar sua
solicitação.

2º) Clique no link recebido em seu e-mail e você será direcionado à tela de
“acesso”.
Utilize o número do PI informado no e-mail e a senha criada no primeiro acesso.
(Imagens 2, 3 e 4)





OBS: Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em “Esqueci minha senha”.

3º) Neste momento, a IE precisará confirmar se o endereço e inserir a “Autorização
de Funcionamento”. Clicar em “Confirmar” para que as informações sejam
registradas.  (Imagem 5)

O CIEE receberá o pré-cadastro da IE para verificação dos dados informados e sendo
aprovado, será gerado o “Acordo de Cooperação” entre as partes (CIEE e Instituição
de Ensino), que poderá ser assinado de forma eletrônica ou presencial.



4º) O CIEE receberá o pré-cadastro da IE para verificação dos dados informados e
sendo aprovado, será gerado o “Acordo de Cooperação” entre as partes (CIEE e
Instituição de Ensino), que poderá ser assinado de forma eletrônica ou presencial.
(Imagem 6)

OBS: Se optar pela assinatura “eletrônica” receberá o “Acordo de Cooperação” para
a assinatura pela plataforma “Docusign”. Após assinado pelas duas partes a sua IE
está cadastrada.



Se optar pela assinatura física do Acordo, clicar em “Enviar pelos Correios”, salvar,
imprimir e enviar pelos Correios. Após assinado pelas partes, a IE será efetivamente
cadastrada.

5º) Concluído o cadastro, a IE receberá um e-mail com o número do Acordo.
(Imagem 7)
Depois disso, a IE poderá acessar o cadastro sempre que desejar, para atualização
de dados, inclusão de cursos, visualização dos serviços exclusivos para a IE.


